
                 

  
   

 

Informatie bij de rondleiding Horapark van de raadsleden van de Gemeente Ede              31-05-2021 

 

Even voorstellen:  
De Stichting Paddenbelang “Hora Est!” is ontstaan uit de paddenwerkgroep “Hora Est!. Vrijwilligers 
vanuit dierenbescherming en IVN Ede hebben zich vanaf 2007 ingezet de grote populatie padden, die 
op het voormalig ENKA-terrein hun leefgebied en voortplantingswater hadden, te redden. Bij 
natuurinventarisatie door Alterra werden toen meer dan 12.000 dieren geteld. Deze populatie bleek 
deels te leven op het ENKA-terrein maar voor een groot deel afkomstig te zijn uit het bos van 
landgoed Hoekelum. Deze laatste groep trekt in het voorjaar via het Horaplantsoen naar het ENKA-
terrein. Daar het toen om een van de grootste paddenpopulaties van Nederland ging en het 
leefgebied en voortplantingswater door de sanering van het ENKA-terrein verloren zou gaan, waren 
compenserende maatregelen noodzakelijk. Een paddenpopulatie is gebonden aan vaste trekroutes 
en vast water voor voortplanting en is niet elders onder te brengen, vandaar dat gekozen is 
compenserende poelen aan te leggen in het Horapark. Tevens werden mitigerende maatregelen als 
schermen en paddentunnels aangelegd langs de Horalaan, omdat er tijdens de trek vele padden de 
dood vonden. 

Ontwikkeling: 
De afgelopen jaren hebben vrijwilligers ondanks grote inzet de populatie zien afnemen. We zien dat 
de populatie het extra moeilijk heeft mede door het achteruitgaan van de natuurwaarden van leef- 
en voortplantingsgebied. De oorzaak hiervan is gelegen in de toename van de recreatiedruk vanuit 
de ENKA-wijk, het toegenomen verkeer op de Horalaan en problemen met onderhoud van het 
terrein rond de poelen.  

Stand van zaken paddenpopulatie: 
We kunnen slechts aangeven dat er achteruitgang is, maar precieze aantallen zijn niet te noemen 
daar een telling van de padden door de maatregelen als schermen en tunnels niet meer goed 
mogelijk is. 

 

Herontwikkeling Horapark 
Verrast waren wij toen de startnotitie herontwikkeling Horapark verscheen en bij het lezen groeide 
onze verbazing omtrent de plannen. Mede gezien deze nu al aanwezige bedreigingen van de 
paddenpopulatie in het Horapark hebben wij een inspraakreactie gegeven op de startnotitie. 

 

Samenvatting van de bezwaren van de paddenwerkgroep, nu Stichting “Hora Est!”,  
ingediend als inspraakreactie op de startnotitie Gemeente Ede “Horapark” 23-03-2021. 

 

 Wij stellen dat deze mitigatie en compensatie op het Horapark het uitgangspunt moeten zijn 
op het nu onbebouwde deel/delen van het Horapark.  

 
 

Stichting Paddenbelang “Hora Est!” 
 

Secretariaat: Bennekomseweg 36, 6717 LM Ede       email: hora.est@xs4all.nl 
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 Het bebouwen van de onbebouwde bosdelen zal een directe afname geven van de 
benodigde landhabitat op het Horapark voor de gewone padden en daarmee significant 
negatief bijdragen aan de populatie en als gevolg hebben dat de populatie nog instabieler 
gaat worden. 

 
 Niet alleen de paddenpopulatie zal sterk te lijden hebben onder de nu voorliggende plannen, 

de hele natuur met kwetsbare en beschermde soorten nu nog aanwezig in het Horapark.  
Voor het voortbestaan van de paddenpopulatie moet worden gevreesd. 

 
 Huidige mitigatie en compensatie in het Horapark moet worden behouden, bedreigingen 

tegengegaan en natuurwaarden waar mogelijk versterkt. 
 

 Ontwikkeling van het kantorenpark tot een locatie kantoren en wonen met 500 woningen 
geeft onacceptabele druk op het gebied 
 

- door ruimtebeslag van woningen en parkeervoorzieningen, waardoor afname van 
noodzakelijk bosareaal 

- door toename van verkeer met daarmee gepaard gaande onrust gedurende 
vierentwintig uur en zeven dagen per week 

- doordat tijdens de paddentrek dit verkeer een nog grotere bedreiging gaat vormen 
dan het nu al is 

- door bewoning zal de recreatie druk op het overgebleven bos en water nog verder 
toenemen, welke druk nu al onacceptabel hoog is. 

  

 
Door de Gemeente wordt gesteld dat het Horapark niet meer voldoet als kantoorlocatie. Door 
nieuwe ontwikkelingen aan de oostrand van Ede zijn er nieuwe kansen voor deze kantoren ontstaan. 
Wij stellen dat nieuw onderzoek nodig is naar mogelijke herontwikkeling van kantoren ter plaatse, 
voordat de woonfunctie op het Horapark in beeld komt. De Gemeente dient hierin het voortouw te 
nemen. 
 

De volledige weergave van onze bezwaren met onderbouwing is te vinden in onze inspraakreactie 
U kunt dit volledige document aanvragen door het zenden van een e-mail naar hora.est@xs4all.nl   

Contactpersoon:   Wies Schuurman 0318-631865   

 
Stichting Paddenbelang ”Hora Est!” opgericht 27 mei 2021.  Samenvatting doelstelling Stichting: Bescherming populatie 

gewone pad en overige amfibieën in Nederland met name Gelderland inclusief volwaardige natuurlijke leefomgeving met 
erbij horende flora en fauna alsmede het geven van educatie en informatie over de gewone pad en leefomgeving. 

Wij zijn daarom tegen omzetten van de huidige functie van het Horapark naar functie met 
bewoning! 
 
Er is geen noodzaak tot ontwikkeling van nieuwe horeca in het Horapark, zeker niet op de nu 
nog onbebouwde plek die precies op de trekroute van de padden in het voorjaar ligt. 
 
Geen fietsroute die het compensatiegebied van de padden doorkruist. 
 
Compensatie van compensatie is niet mogelijk. 
Het is wrang dat nu de maatregelen ter compensatie van het verlies op het ENKA-terrein nu 
weer ter discussie komen door nieuwe woningbouw op Horapark.  
 


